Триденну жалобу за полеглим захисником
оголосили у громаді на Тернопільщині
31 Березня 2022

Триденна жалоба за загиблим воїном. В Іване-Пустенській сільській
територіальній громаді з 30 березня по 1 квітня триває жалоба з приводу
загибелі Василя Івановича Гуцуляка.
Про це у місцевій спільноті у Фейсбуці поінформував Іван Ярема.
Чоловік загинув в бою місті Попасна на Луганщині, обороняючи
Батьківщину від окупантів. У мирний час Василь Гуцуляк мешкав в селі ІванеПусте.
Співчуваємо рідним і близьким воїна. Герої не вмирають!
https://intb.te.ua/2022/03/trydennu-zhalobu-za-poleglym-zahysnykom-ogolosyly-u-gromadi-naternopilshhyni/

Повернувся з Польщі, поїхав на війну і загинув:
сьогодні на Тернопільщину привезуть тіло
Василя Гуцуляка
01 квітня 2022

Повернувся з Польщі,
поїхав на війну і загинув:
сьогодні на Тернопільщину
привезуть
тіло
Василя
Гуцуляка.
Днями, у Попасній,
Луганської області загинув
34-річний військовий з
Тернопільщини - Василь
Гуцуляк.
Василь
нещодавно
повернувся з Польщі, щоб
взяти у часть у захисті
української
землі
від
російських окупантів.
"З 30 березня по 01 квітня
2022 року в Іване-Пустенській сільській територіальній громаді оголошено
днем жалоби, з приводу загибелі воїна захисника Гуцуляка Василя Івановича
жителя с.Іване-Пусте, який загинув в бою в м.Попасна Луганської області
віддавши своє життя за незалежність України. Вічна пам'ять!", - написав
Іван Ярема, помічник народного депутата.
Односельчани повідомляють, що сьогодні 1 квітня, тіло Героя привезуть
в рідне село.
"Приблизно о 15-16год привезуть нашого героя-односельчанини
Гуцуляка Василя. Виходити на вулицю Шевченка (центральна вулиця). Також
прохання жителям прилеглих вулиць розміщуватись так, щоб вийшов живий
коридор. Дякую. Хто має весняні квіти прохання взяти із собою", - повідомила
Мар'яна Онуфрійчук.
Співчуваємо рідним та близьким Василя Гуцуляка...
Вічна пам'ять Герою!!!
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68457-povernuvsia-z-polshchi-poikhav-na-viinu-i-zahynuv-sohodnina-ternopilshchynu-pryvezut-tilo-vasylia-hutsuliaka

ТЕРНОПІЛЬЩИНА ПРОЩАЄТЬСЯ З ГЕРОЄМ –
ВАСИЛЕМ ГУЦУЛЯКОМ
1 КВІТНЯ 2022

Тернопільщина прощається з Героєм – Василем Гуцуляком, старшим
солдатом Збройних сил України, який загинув захищаючи Українську землю.
Зустріч тіла загиблого воїна відбулася сьогодні в місті Борщеві біля
військкомату.
Чоловік народився 2 жовтня 1987 року у селі Іване-Пусте Тернопільської
області України.
Учасник Революції гідності. У 2022 році після прибуття із Польщі пішов
добровольцем та став до лав Збройних сил України. Загинув у березні 2022
року у м. Попасна Луганської області.
Вічна пам’ять захиснику!

https://oblast-te.com.ua/ternopilshhyna-proshhayetsya-z-geroyem-vasylem-guczulyakom/#

На Тернопільщині попрощалися із ще
одним Захисником України (Фото)
01.04.2022

1 квітня у Борщеві попрощалися із військовим Василем Гуцуляком. Він
до останнього подиху боронив Україну, доки окупанти не відняли у нього
життя.
Василь Гуцуляк брав участь у Револьції Гідності. У 2022 році після
прибуття з Польщі одразу пішов добровольцем до лав Збройних сил України.
Загинув у березні у місті Попасна на Луганщині.
Тіло Героя місцеві жителі зустріли стоячи на колінах. Священники
здійснили чин відспівування новоспочилого воїна.
“Сьогодні Борщівська громада попрощалася із уродженцем села ІванеПусте Василем ГУЦУЛЯКОМ, що героїчно загинув захищаючи Україну.
Борщів’яни на колінах зустріли тіло загиблого земляка. Все, що зараз можемо
зробити для нього – провести молитвою і віддати почесті, як Герою.Вічна
пам’ять та вічна Слава Герою!Герої не вмирають, а навічно вписують своє
ім’я в історію України”, – повідомила пресслужба Борщівської міської ради.
Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним, друзям,
побратимам Захисника. Василь віддав своє життя за Україну, аби ми жили в
нашій державі під мирним небом над головою. Тому тепер обов’язок кожного
з нас – пам’ятати ім’я героя і цінувати рідну Україну й берегти її.
Вічна пам’ять і слава Герою!

https://fainemisto.tv/news/38045-sogodni-na-ternopilshhyni-poproshhayutsya-iz-shhe-odnymzahysnykom-ukrayiny

На Тернопільщині проводжають в останню путь
Василя Гуцуляка з Борщівщини
02.04.2022

Тернопільщина прощається іще з одним своїм Героєм, старшим
солдатом Збройних Сил України Василем Гуцуляком із села Іване-Пусте на
Борщівщині. Життя воїна обірвалося 24 березня під час боїв у місті Попасна
на Луганщині. Василь був учасником революції Гідності. Коли почалася війна,
повернувся з Польщі та пішов захищати Україну добровольцем.
Герою було лише 34 роки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам
відважного захисника України, нас з вами. Вічна пам’ять і безмежна слава
Герою!

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-provodzhayut-v-ostannyu-put-vasylya-hutsulyaka-zborschivschyny/

ПРОВЕЛИ В ОСТАННЮ ПУТЬ ГЕРОЯ
ВАСИЛЯ ГУЦУЛЯКА З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
2 Квітня 2022

Похоронили захисника України Василя Гуцуляка. Уродженцю
Іване-Пустого було 34 роки. На війну він пішов добровольцем.
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повномасштабного наступу москалів повернувся з Польщі та пішов на війну
добровольцем. Долучився до лав Збройних сил України. Життя захисника
обірвалося у місті Попасна на Луганщині.

https://t1news.tv/provely-v-ostannyu-put-geroya-vasylya-guczulyaka-z-ternopilshhyny/

